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FAXE KUNST -  OG
MUSIKFORENING

Faxe Kunst- og Musikforening har i 2011 
med tak modtaget støtte fra Faxe kommune, 
Kunststyrelsen, Solistforeningen af 1921, 
Nordea Fonden Haslev og medlemmerne.
En særlig tak til Vemmetofte Kloster for 
stor gæstfrihed ved vore koncerter.

Koncertsteder
•  Galleri Ammaus
   Højskolevej 9, 4690 Haslev

•  Jomfruens Egede
   Kirkevej 7, 4640 Faxe

•  Sofiendalskolens festsal
   Sofiendalsvej 42 A, 4690 Haslev

•  Vemmetofte Kloster
   Klostervej 3, 4640 Faxe
   
Ordinære billetpriser
Entre: Medlem 100 kr. 
Ikke medlem 150 kr. 
Børn og unge under 18 år gratis adgang.

Bestyrelsen
Hans Krarup, formand   56 31 16 06
Birgit Bøgh, næstformand og sekretær 56 71 37 88 
Lis Ella Fruervang, kasserer  44 24 24 02
Lisbet Djernæs    56 71 34 17
Kirsten Henriksen   56 71 48 71
Reservation af billetter: 
info@faxekunstogmusik.dk 
eller Lisbet Djernæs, 56 71 34 17
Webmaster Thomas Kainø Jensen

www.faxekunstogmusik.dk
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2012

Mandag d. 8. oktober kl. 19.30 i Galleri Emmaus’ 
foredragssal, Højskolevej 9, 4690 Haslev
FARVERNE I MUSIKKEN.  Foredrag, lysbilleder og mu-
sik ved musikskribent, kunsthistoriker Steen Chr. Steen-
sen og pianist Ulrik Stærk. Begge herrer er specialister på 

hvert deres område. Steen Chr. Steensen er 
en kendt og flittig foredragsholder, når det 
gælder musik og kunst. Han har været mu-
sikanmelder ved Berlingske Tidende, og er 
nu pladeanmelder ved det velrenommerede 
musiktidsskrift Klassisk.
Ulrik Stærk, der debuterede ved en opsigts-

vækkende koncert i 1989, har siden manifesteret sig som 
en af Danmarks mest eftertragtede koncertpianister, der 
har optrådt i både ind- og udland, og som jævnligt indspil-
ler CD’er. Aftenens emne ligger Faxe Kunst- og Musikfor-
ening meget på sinde - nemlig forbindelsen mellem musik 
og den bildende kunst. I år skal vi undersøge, om det giver 
mening at tale om f.eks. blå melodier, røde klange, sorte 
tonearter, grønne rytmer etc. Eller om farverne i malerkun-
stens stilarter genkendes i musikken og omvendt. Der ven-
ter os en spændende aften, hvor også publikum kan få lov 
til at stille spørgsmål.

Torsdag d. 15. november kl. 20 i Fruerstuen i 
Vemmetofte Kloster , Klostervej 3, 4640 Faxe
Koncert med NIGHTINGALE STRING QUARTET. Kvar-
tetten består af fire unge kvindelige musikere, der alle har 
bestået deres afgangseksamener fra Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium med 
professor Tim Frederiksen som lærer. Det 
er Gunvor Sihm og Josefine Dalsgaard på 
violin, Marie Louise Broholt Jensen på 
bratsch og Louisa Schwab på cello.

I 2008 vandt kvartetten 1. prisen i 
konservatoriets årlige legatkonkur-
rencefor kammermusik. Siden er det gået slag i 
slag med karrieren. I april 2008 blev de inviteret 
til Shanghai for at repræsentere DKDM ved en 
højtidelig koncert, som symboliserede det nye 
samarbejde med Shanghais musikkonservatori-
um. Igen i 2010 var de i Shanghai. Denne gang 
spillede de ved verdensudstillingen EXPO. I 
foråret 2011 så man dem i et længere indslag 
på DR2, og senere spillede de bl.a. for en 
fyldt koncertsal i Tivoli. 



Velkommen til 6 gode koncerter

Faxe Kunst- og Musikforening byder velkommen til 3 for-
årskoncerter og 3 efterårskoncerter i 2012. Vi har nu udvi-
det antallet af koncertsteder fra 3 til 4: Fruerstuen i Vem-
metofte Kloster, Sofiendalskolens festsal i Haslev, Galleri 
Emmaus’ foredragssal i Haslev, samt havesalen på her-
regården Jomfruens Egede. På denne måde har vi spredt 
koncertstederne, rent geografisk, så godt vi kan i Faxe 
kommune.  
Vi har haft den glæde, at der i 2011 har været udsolgt til 
alle vore koncerter. Jeg vil her benytte lejligheden til at 
sige hjertelig tak til vores publikum, både medlemmer og 
ikke-medlemmer, der så trofast bakker op om vores kon-
certer, og som ikke holder sig tilbage fra at køre ofte større 
afstande for at opleve klassisk musik ”live” - uden brug af 
DAB-radio.
Ønsker I at blive medlem af vores forening, og dermed 
opnå medlemsfordelene, kan I kontakte kasserer Lis Ella 
Fruervang på lis-fruervang@live.dk eller på tlf. 44 24 24 02, 
bedst efter kl. 18. Det koster 150 kr. pro persona om året. 
Medlemsfordelene er reduceret billetpris, tilsendelse af 
koncertbrochuren, samt glæden ved at støtte kulturen i 
Faxe kommune. På www.faxekunstogmusik.dk findes 
en udførlig beskrivelse af kunstnerne samt et program for 
koncerterne. 
Billetreservationer foretages ved at sende en mail til: 
info@faxekunstogmusik.dk indtil kl. 12 dagen før koncer-
ten eller ringe til Lisbet Djernæs på tlf. 56 71 34 17. 
Reserverede billetter til koncerterne i Vemmetofte kloster, 
Galleri Emmaus  og Jomfruens Egede skal afhentes senest 
20 minutter før koncerten begynder. 
Billetter til nytårskoncerten søndag d. 22. januar 2012 
kl.16 i Sofiendalskolens festsal i Haslev kan købes fra man-
dag d. 2. januar 2012 i Haslev Bøger & Papir, Vestergade 
2, 4690 Haslev, tlf. 56 31 21 20 og hos Gitte’s Guld-Sølv 
& Ure, Kalkbrudsvej 3, 4640 Faxe, tlf. 56 28 67 37. Evt. 
uafhentede og resterende billetter sælges ved indgangen 20 
minutter før koncerten begynder. Der kan ikke bestilles bil-
letter pr. mail eller telefon. Den årlige generalforsamling af-
holdes mandag d. 12. marts 2012 kl. 19 i Haslev bibliotek, 
mødelokale 2, Jernbanegade 62, 4690 Haslev. Adgang fra 
Rådhusstien.    
    På bestyrelsens vegne

Hans Krarup
formand

 

Koncerter

Søndag d. 22. januar kl. 16 i Sofiendalskolens festsal, 
Sofiendalsvej 42A, 4690 Haslev
NYTÅRSKONCERT med Storstrøms kammerensemble 
og Rostov Don Kosak kor fra Rostock under ledelse af 

Vladimir Gorovoi. Solister: An-
drea Pelligrini, mezzosopran og 
slagtøjsspilleren Tom Nybye fra 
DR Radiosymfoniorkestret.
Igen i år kan vi glæde os til en fest-
lig nytårskoncert, hvor de toppro-

fessionelle musikere i Storstrøms kammerensemble kom-
mer med to spændende solister. Unge Andrea Pelligrini har 
for længst skabt sig et godt navn i dansk musikliv, både 
på scenen, i koncertsalen og i kirken. Hun er også lidt af 
en strubevirtuos, og det får vi bl.a. at høre i arier af Ros-
sini og Offenbach. Tom Nybye har spillet i snart 40 år  i 
DR Radiosymfoniorkestret. Endelig skal vi opleve Rostov 
Don Kosak koret, som ofte besøger Danmark og fascinerer 
tilhørerne med deres fantastiske stemmer og klangpragt i 
en række korsatser med russisk folkemusik. Koncertens 
konferencier er som sædvanlig Hans Krarup. Vi følger tra-
ditionerne og giver præmier til den flottest og den sjovest 
udklædte blandt publikum, både børn og voksne. 
Billetter i Haslev Bøger & Papir, Vestergade 2, 4690 Ha-
slev, tlf. 56 31 21 20 og hos Gitte’s Guld-Sølv & Ure, 
Kalkbrudsvej 3, 4640 Faxe, tlf. 56 28 67 37. Pris 150 kr. og 
75 kr. for børn og unge under 18 år. 

Søndag d. 18. marts kl. 15 på herregården Jomfruens 
Egede, Kirkevej 7, 4640 Faxe  
Koncert med MICHALA PETRI, blokfløjter og LARS 
HANNIBAL, guitar. Der venter os en stor og berigende 
oplevelse denne eftermiddag i Jomfruens Egedes dejlige 
havesal. Michala Petri har for længst etableret sig som 

en af verdens absolut førende kunstnere, og med Lars 
Hannibals utrolig brede erfaring som med- og 

modspiller formår de at skabe en enhed, 
som har vakt opmærksomhed over store 
dele af verden. Forhøjede billetpriser: 
150 kr. for medlemmer og 200 kr. for ik-
ke-medlemmer. Publikum kan få adgang 
til at se sig om i gemakkerne fra kl. 14, 
og Faxe Kunst- og Musikforening byder 
på en kop kaffe/kage inden koncerten.   

Torsdag d. 10. maj kl. 20 i Fruerstuen i Vemmetofte 
Kloster, Klostervej 3, 4640 Faxe 
Koncert med tre kunstnere fra Det Kgl. Teater: LISE- 
LOTTE NIELSEN, sopran, GERT HENNING-JENSEN, 
tenor, og CAROL CONRAD, klaver. Lise-Lotte Nielsen, 
der i øvrigt tidligere har sunget i Faxe Kunst- og Musikfor-
ening, har i en årrække hørt til det faste ensemble af solister 
i Den kgl. Opera, hvor hun med sin glimrende  stemme og 
sit enestående  skuespillertalent er en af operaens bærende 
kræfter.  Hun har kreeret Mozartroller som Papagena, De-
spina og Susanna, Pernille  i Carl Nielsens Maskerade og 
Bent Lorenzens Den stundesløse, samt Clorinda i Rossinis 
Askepot. I denne sæson medvirker 
hun bl.a.  i Verdis La Traviata. Gert 
Henning-Jensen er ligeledes en bæ-
rende kraft på Det Kgl. Teater. Med 
sin tindrende tenorstemme og sit 
charmerende sceneydre er han en 
meget benyttet sanger. Ikke blot her i 
landet, men også ude i den store verden. Bl.a. har han sun-
get et hovedparti på Metropolitan-operaen i New York. I 
denne sæson synger han to store hovedpartier på Den Kgl. 
Opera: Christian  VII i  Bo Holtens ”Livlægens besøg” , 
og titelpartiert i Benjamin Brittens ”Albert Herring”. De to 
sangere akkompagneres af den engelsk-fødte pianist Carol 
Conrad, der til daglig er en af Det kgl. Teaters fremragende 
pianister. Programmet består først af operaarier og -duet-
ter. Efter pausen skal vi høre parret folde sig ud i kendte og 
mindre kendte numre fra operetter og musicals.
 
Torsdag d. 20. september kl. 20 i Fruerstuen i Vemme-
tofte Kloster, Klostervej 3, 4640 Faxe
Koncert med STORSTRØMS KAMMERENSEMBLE. I 
de senere år er dette ensemble blevet en slags ”husorke-
ster” i vores forening, som vi gang på gang kan engagere til 
vore koncerter.  Både til 
de store nytårskoncerter 
i Haslev og de mere in-
time kammerkoncerter.  
Begge opgaver klarer 
de fornemt med deres 
levende og professionelle spil. De otte musikere er på én 
gang solister og samspillerer. Og de udvider hele tiden 
deres repertoire med nye og spændende værker, samtidig 
med at de pudser ”arvesølvet” af, og serverer det for os på 
en ny og forfriskende måde. 


